
A Palavra _________________________________________ 
Ano B -V Domingo do Tempo Comum – 7 de Fevereiro 

Primeira Leitura – Profeta – Livro de Job 7.1-4; 6-7. 

Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 9.16-19; 22-23: 
 Irmãos: Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação 
que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho! Se o fizesse por minha 
iniciativa, teria direito a recompensa. Mas, como não o faço por minha iniciativa, 
desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha 
recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o 
Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, para 
ganhar o maior número possível. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. 
Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo o custo. E tudo faço por causa do 
Evangelho, para me tornar participante dos seus bens.  

Evangelho – São Marcos 1, 29-39:   
«Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, a casa de Simão e 

André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo Lhe falaram dela. Jesus 
aproximou-Se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. 
Ao cair da tarde, já depois do sol-posto, trouxeram-Lhe todos os doentes e possessos e a 
cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas, que eram 
atormentadas por várias doenças, e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os 
demónios falassem, porque sabiam quem Ele era. De manhã, muito cedo, levantou-Se e 
saiu. Retirou-Se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à 
procura d’Ele e, quando O encontraram, disseram-Lhe: «Todos Te procuram». Ele 
respondeu-lhes: «Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí 
também, porque foi para isso que Eu vim». E foi por toda a Galileia, pregando nas 
sinagogas e expulsando os demónios.» 
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A Bíblia____________________________________________ 
700. Como consta no Evangelho de São Mateus, a que órgãos o Senhor se refere quando 
fala da “lâmpada do corpo”? 
SOLUÇÃO – 699. Sem, Cam, Jafet (Gen 6, 10). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

V Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

A bondade do Senhor – SR.62 
 

Apresentação dos Dons 

A vós, Deus e Senhor  

NCT.185 
 

Comunhão 

Pai nosso que estais no céu 

NCT.270 

 

Depois da Comunhão 

A quem iremos – CEC.II.106 
 

Final 

Anunciai no meio - SR.284 

A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco 

Por exemplo, muitos pássaros e insectos, que desaparecem por causa dos agro-tóxicos 
criados pela tecnologia, são úteis para a própria agricultura, e o seu desaparecimento deverá 
ser compensado por outra intervenção tecnológica que possivelmente trará novos efeitos 
nocivos. São louváveis e, às vezes, admiráveis os esforços de cientistas e técnicos que 
procuram dar solução aos problemas criados pelo ser humano. Mas, contemplando o 
mundo, damo-nos conta de que este nível de intervenção humana, muitas vezes ao serviço 
da finança e do consumismo, faz com que esta terra onde vivemos se torne realmente menos 
rica e bela, cada vez mais limitada e cinzenta, enquanto ao mesmo tempo o 
desenvolvimento da tecnologia e das ofertas de consumo continua a avançar sem limites. 
Assim, parece que nos iludimos de poder substituir uma beleza insuprível e irrecuperável 
por outra criada por nós. 
35. Quando se analisa o impacto ambiental de qualquer iniciativa económica, costuma-se 
olhar para os seus efeitos no solo, na água e no ar, mas nem sempre se inclui um estudo 
cuidadoso do impacto na biodiversidade, como se a perda de algumas espécies ou de grupos 
animais ou vegetais fosse algo de pouca relevância. As estradas, os novos cultivos, as 
reservas, as barragens e outras construções vão tomando posse dos habitats e, por vezes, 
fragmentam-nos de tal maneira que as populações de animais já não podem migrar nem 
mover-se livremente, pelo que algumas espécies correm o risco de extinção.  
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IV Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta - Livro do Deuteronómio 18,15-20  

"O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, um profeta como eu; a ele  
deveis escutar." 

 

2ª Leitura – Apóstolo - Primeira Epístola aos Coríntios 7,32-35  
"Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios." 

 

Evangelho – São Marcos 1,21-28  

"Uma nova doutrina, com tal autoridade, que até manda nos espíritos 
impuros e eles obedecem-Lhe!" 

Celebramos o Quarto Domingo do Tempo Comum. 

Deus manifesta-se aos seus filhos de diversos modos, mas sempre com o mesmo fim: 

propor-lhes um projecto de liberdade e de vida em plenitude. A novidade do evangelho surge 

logo no início da vida pública de Jesus: a fuga ao egoísmo. 

Na primeira leitura - do Livro do Deuteronómio -, reflectimos sobre quem é um profeta, 

tomando como exemplo a figura e a missão de Moisés. Deus aproxima-se dos homens através 

dos seus enviados portadores do apelo a uma vida de entrega, sempre em renovação. 

Na segunda leitura - da Primeira Epístola aos Coríntios -, somos convidados a relativizar 

as realidades do nosso dia-a-dia como acontecimentos efémeros. O compromisso com Deus e 

com os irmãos é que deve ser colocado no cimo das prioridades da nossa existência neste 

mundo. 

O Evangelho de São Marcos lembra que Jesus veio até nós para cumprir a vontade do 

Pai. Pela Palavra e pela acção, Ele veio ao encontro dos homens para os libertar de tudo o que 

os aprisiona, transformando-os em homens libertos de todas as raízes do mal. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Pela boca de Moisés, Deus promete um novo profeta, um novo 
mensageiro. Hoje sabemos que és Tu, Senhor Jesus Cristo. Que mais desejamos para 
nos sabermos conduzir na vida? - Tão somente, a nossa vontade, Senhor! Ajuda-nos, 
por isso, a sermos fiéis até ao fim no testemunho pelo teu Evangelho.  

 
2.ª Leitura – A imagem do compromisso matrimonial não torna os esposos barreira 
para o reino de Deus. Pelo contrário, eles podem ser a imagem do compromisso, da 
aliança com Deus. Ajuda, Senhor, todos os casais a serem fiéis para conTigo, pelas 
vias da santidade, pelo que mais importa aos teus olhos divinos. 
 
Evangelho – Nós Te bendizemos, Deus nosso Pai, porque Jesus Cristo, teu Filho e 
nosso irmão, assentou a sua autoridade na sua graça e não na força do poder, no 
serviço libertador e não na opressão dos outros. N’Ele reconhecemos que nos tornamos 
homens livres, libertos do pecado, senhores do nosso destino, irmãos dos outros e 
solidários com todos os que sofrem. Ajuda-nos a continuar a missão libertadora do 
homem actual. Assim, o anúncio do teu reino encherá de luz o nosso mundo e 
viveremos todos em plenitude, liberdade e esperança.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


